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K O N D O L E C J E

POWIAT 

Odpoczną od samochodu
 Podczas weekendowej kontroli pojazdów policjanci z pia-
seczyńskiej drogówki zatrzymali aż pięciu kierowców, którzy 
przekroczyli dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowa-
nym o ponad 50 km/h. Wszyscy zostali ukarani wysokimi man-
datami i na 3 miesiące stracili prawo jazdy. Jeśli w ciągu tego 
czasu któryś z nich ponownie wsiądzie za kółko – kara przedłu-
ży się do 6 miesięcy.

Uwaga na internetowych oszustów
 Policja odnotowuje coraz więcej przestępstw popełnianych 
za pośrednictwem internetu. Ostatnio do jednego z mieszkań-
ców odezwał się przez messengera mężczyzna, podający się za 
członka jego rodziny. I tradycyjnie, po kilku minutach konwersacji 
poprosił go o podanie kodu blik. Na szczęście mężczyzna szybko 
zorientował się, że ma do czynienia z oszustem, przerwał połącze-
nie, a dziś apeluje do wszystkich o ostrożność. 
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PIASECZNO

Zginął drogi rower
 Z klatki schodowej bloku przy ulicy Dworcowej skradzio-
no we wtorek w nocy rower o wartości około 10 tys. zł. Policja 
prosi o kontakt wszystkie osoby, które są w stanie pomóc w zi-
dentyfi kowaniu i schwytaniu złodzieja. 

GÓRA KALWARIA

Rowerzystka uderzyła w samochód
 Do niecodziennego zdarzenia doszło w poniedziałek 9 maja 
na ulicy Pijarskiej. Jadąca rowerem 74-letnia kobieta wjechała 
na przejście dla pieszych, uderzając w bok jadącej Pijarską sko-
dy. Seniorka odniosła lekkie obrażenia i trafi ła do szpitala. Gdy 
wyjdzie, odpowie za spowodowanie wypadku. Zarówno jadąca 
rowerem 74-latka, jak i kierująca skodą 56-latka były trzeźwe.

Rekordzista z promilami
 We wtorek 17 maja po godzinie 22 na ulicy Puławskiej w Ba-
niosze świadkowie zauważyli jadącą slalomem skodę. Doszło do 
obywatelskiego zatrzymania pojazdu, za kierownicą którego sie-
dział 42-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna był kompletnie pijany 
- miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Pirat został prze-
kazany policjantom i trafi ł do aresztu. Oprócz utraty prawa jazdy 
grozi mu do 2 lat więzienia.

TARCZYN

Odpowie tylko za kradzież
 Funkcjonariusze zatrzymali w Tarczynie 47-letniego miesz-
kańca Chynowa, którego Sąd Rejonowy w Warszawie skazał 
na 1000 zł grzywny. Mężczyzna jednak nie zamierzał płacić, w 
związku z czym otrzymał karę zastępczą w postaci 20 dni aresz-
tu. Ale to nie była jedyna przyczyna zatrzymania, bowiem 47-la-
tek kilka dni wcześniej ukradł z parkingu przed sklepem pojem-
nik na odpady. Za tę kradzież odpowie przed sądem. Jeśli cho-
dzi o grzywnę, to z obawy przed więzieniem udało mu się zdo-
być zasądzoną kwotę. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Chciał „zaoszczędzić”, odpowie za oszustwo
 Podczas robienia zakupów w drogerii kosmetycznej 34-letni 
mężczyzna przełożył metki z tańszych produktów na droższe. 
Zdarzenie zauważyła obsługa sklepu, która wezwała policję. Co 
ciekawe, po przejrzeniu zapisu z monitoringu okazało się, że 
mężczyzna uprawiał proceder zamiany metek już wcześniej. W 
związku z tym został zatrzymany i usłyszał zarzuty oszustwa, za 
co może grozić nawet do 8 lat pozbawienie wolności.

Panu

Sławomirowi Jagielle
pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy 

Konstancin-Jeziorna

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy  

z powodu śmierci  

Mamy 
składają

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Agata Wilczek

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna  

Kazimierz Jańczuk

Wjechał w rowerzystów! 
Jednego zabił, czterech ranił
TARCZYN Do tragicznego wypadku doszło w środę wieczorem w miejscowo-

ści Przypki. Na ulicy Sosnowej mężczyzna jadący hondą jazz wjechał w gru-

pę kilkunastu rowerzystów
 Zorganizowana grupa ko-
larzy jechała ulicą Sosnową od 
strony Tarczyna. Na wysokości 
skrzyżowania z ul. Nadarzyń-
ską doszło do tragedii. Mężczy-
zna jadący hondą jazz wjechał 
w grupę cyklistów, a następnie 
uciekł z miejsca wypadku, nie 
udzielając pomocy poszkodo-
wanym. Na miejsce przyjecha-
ło 9 zastępów straży pożar-
nej i karetki pogotowia, przy-
leciał także śmigłowiec Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowe-
go. Ratownicy próbowali reani-
mować najbardziej poszkodo-
wanego cyklistę, niestety bez 
powodzenia. 44-letni rowe-
rzysta zmarł. Kolejnych czte-
rech poszkodowanych zosta-
ło przewiezionych do szpitala, 
cześć osób została opatrzona 

na miejscu. Jak się nieoficjal-
nie dowiedzieliśmy następne-
go dnia dwie osoby opuści-
ły szpital, trzecia wkrótce do 
nich dołączy. Czwartego męż-

czyznę czeka jednak dłuższa 
hospitalizacja. 
 Policjanci natychmiast 
podjęli czynności pozwa-

lające ustalić sprawcę zda-
rzenia. Na podstawie ze-
branych informacji wyty-
powali markę pojazdu oraz 
jego numery rejestracyjne. 

Na tej podstawie w godzi-
nach nocnych zatrzyma-
no 45-letniego mieszkań-
ca gminy Tarczyn. Odnale-
ziony został również samo-
chód, biorący udział w wy-
padku. Zabezpieczone auto 
trafi ło na policyjny par-
k ing. Badanie alkomatem 
wykazało, że zatrzymany 
ma promil alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 
 45-latek został zatrzyma-
ny i doprowadzony do jed-
nostki policji, gdzie oczekuje 
na czynności z udziałem pro-
kuratora. Wszelkie przyczy-
ny i okoliczności zdarzenia 
będą wyjaśniane w toku dal-
szego postępowania pod ści-
słym nadzorem Prokuratu-
ry Rejonowej w Grójcu. Kie-
rowcy hondy, podejrzanemu o 
spowodowanie wypadku, gro-
zi nawet 12 lat pozbawienia 
wolności.

Adam Braciszewski

Kierowca odjechał z miejsca wypadku, ale kilka godzin 

później podejrzany został zatrzymany przez policję

Pomimo reanimacji jeden z kolarzy zmarł

Zakończyła się
przebudowa
skrzyżowania 
w Baniosze

GÓRA KALWARIA

 Dwa dni temu zakoń-
czyła się przebudowa nie-
bezpiecznego skrzyżowa-
nia przy stacji Orlenu w Ba-
niosze, gdzie wiele razy do-
chodziło do wypadków. Na 
krzyżówce są teraz lewo-
skręty (na drodze 79) i sy-
gnalizacja świetlna. Dzię-
ki temu ruch w tym rejonie 
powinien być o wiele płyn-
niejszy. Kolejną innowacją 
jest przejście dla pieszych, 
którego wcześniej w rejonie 
skrzyżowania nie było.

TW



AKTUALNOŚCI 3nr 18 (901)/2022

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

R E K L A M A

Ludzi dobrej woli jest więcej

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W niedzielę 22 maja w godz. 13-18 w sąsiedztwie Hugonówki 
odbędzie się polsko-ukraiński sąsiedzki piknik integracyjny pod 
hasłem „Ludzi dobrej woli jest więcej”. Jego ideą jest integracja 
mieszkańców Konstancina-Jeziorny oraz budowanie relacji z na-
szymi gośćmi – uchodźcami z Ukrainy. Do współpracy KDK za-
prosił różne podmioty z terenu gminy, które świadczą pomoc 
uchodźcom oraz konstancińskie szkoły. W czasie pikniku odbę-
dą się warsztaty, będzie można wziąć udział w różnych aktywno-
ściach sportowych, nauce tańca oraz działaniach artystycznych 
typu street art. Nie zabraknie stoisk z kuchnią ukraińską, strefy 
sąsiedzkich wypieków, a także występów w altanie, w których 
udział wezmą zarówno polscy, jak i ukraińscy artyści-amatorzy. 
Na dzieci czekać będą animacje, gra terenowa i zabawy języko-
we. Odbędzie się także sąsiedzka wymiana ubrań. Podczas pikni-
ku zorganizowana zostanie zbiórka na wsparcie osób z Ukrainy, 
które znalazły dom w gminie Konstancin-Jeziorna. Wstęp wolny.

TW

Wkrótce rusza 
przebudowa ważnej drogi
PIASECZNO Chodzi o ulicę Pod Bateriami, będącą wcześniej fragmentem dro-

gi wojewódzkiej 722. Jej gruntowna modernizacja ma rozpocząć się na po-

czątku czerwca i potrwać do końca roku. Realizowana przez powiat inwesty-

cja pochłonie 13,8 mln zł, z czego 8,2 mln zł dołoży do niej gmina Piaseczno
 Będzie to kolejna ważna ar-
teria na terenie Piaseczna, któ-
ra doczeka się przebudowy. 
I niestety, znów kierowcy dojeż-
dżający do miasta (tym razem 
od południa) będą musieli li-
czyć się z utrudnieniami.
 Inwestycja ma zostać po-
dzielona na trzy odcinki: od 
ronda w Gołkowie do ulicy Za-
głoby, od Zagłoby do 11 Listo-
pada (wraz z budową ronda na 
skrzyżowaniu z Dworską) oraz 
od 11 Listopada do alei Kasz-
tanów w Zalesiu Dolnym. Tam 
również, na skrzyżowaniu z ul. 
Redutową, aleją Pokoju i ul. 
Graniczną ma powstać rondo. 
Cały przebudowywany odcinek 
ma zyskać nową nawierzchnię, 
odwodnienie, chodnik po pół-
nocnej stronie, przejścia dla pie-
szych. Od ul. Zagłoby do ronda 
w Gołkowie została już zbudo-
wana ścieżka rowerowa, która 
zostanie przedłużona teraz do 
Redutowej i Modrzewiowej. 
 W pierwszym etapie inwe-
stycji powiat planuje przebu-
dować właśnie skrzyżowanie z 
Modrzewiową, którą ma zostać 
puszczony autobus komunika-
cji miejskiej. Ulica Pod Bate-
riami będzie zamykana od po-
czątku czerwca fragmentami, 

aby możliwe było wykonanie na 
niej odwodnienia, podobnie jak 
ma to obecnie miejsce w rejonie 
ul. Dworskiej w Chylicach. W 

pierwszej kolejności zamknięty 
dla ruchu ma zostać odcinek od 
skrzyżowania z al. Kasztanów 
do skrzyżowania z ul. Redu-

tową, a w kolejnym etapie - do 
skrzyżowania z ulicą Dworską. 
 Wszystkie linie autobusowe, 
które dotychczas jeździły ulica-
mi Pod Bateriami i Polskiego 
Państwa Podziemnego, zostaną 
skierowane na objazd od ronda 
w Gołkowie ulicami Główną, 
Mazowiecką, Orężną i Dwor-
cową do ul. Sienkiewicza i dalej 
swoimi trasami. Na czas objaz-
dów linia L-1 zostanie wydłu-
żona do ul. Orzechowej, umoż-
liwiając mieszkańcom okolic 
Zalesia Dolnego dojazd do cen-
trum Piaseczna. 

Tomasz Wojciuk

Ulica Pod Bateriami zyska między 

innymi nową nawierzchnię 

Pierwszych utrudnień 

związanych z przebudo-

wą ul. Pod Bateriami na-

leży spodziewać się na po-

czątku czerwca

Maraton filmów pisanych szminką

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W cyklu maratonów fi lmowych „Bezsenna Noc w Hugonów-
ce” w piątek 20 maja o godz. 19 na widzów będą czekały trzy fi l-
mowe niespodzianki. Wszystkie obrazy zostały nakręcone przez 
kobiety reżyserki i odkrywają przed widzami nowe, nieznane ob-
szary rzeczywistości. Informacje o tytułach fi lmów można uzy-
skać bezpośrednio w Hugonówce. Wstęp wolny.

TW

Bezpieczny senior

PIASECZNO 

 Gmina we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Piasecz-
nie kontynuuje coroczną akcję edukacyjną „Bezpieczny Senior”. W 
ramach projektu w maju i w czerwcu zrealizowany zostanie cykl 
13 spotkań w klubach seniora w Jastrzębiu, Złotokłosie, Woli Goł-
kowskiej, Józefosławiu, Zalesiu Górnym, Gołkowie, Żabieńcu, Gło-
skowie, Piasecznie, Runowie oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku. Ich tematem będzie szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Spo-
tkania prowadzi asp. Magdalena Gąsowska we współpracy z inny-
mi funkcjonariuszami piaseczyńskiej komendy. – Prowadząc akcje 
profi laktyczne konsekwentnie przypominamy seniorom o zacho-
waniu czujności, gdyż oszustwa i wyłudzenia wciąż mają miejsce 
– mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska – Michalak.

TW
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Piękne włosy
Czy Twoje włosy są zmęczone, przesuszone, poła-
mane? Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich 
świetny zabieg

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg 
regeneracji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni 
włosa powstaje specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy 
nabierają objętości, gładkości, elastyczności oraz blasku. 
 Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste 
i puszyste, jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przy-
wraca blask włosom zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, su-
chym, łamliwym, matowym. Zabieg poleca się w celu zachowania 
koloru włosów farbowanych, wówczas można go wykonać nawet tuż 
po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od stanu włosów i utrzymuje 
się od 3 do 4 tygodni.

przed laminacją po laminacji

Salon BB,  ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej), 

Piaseczno, Tel. 692 709 040

P R O M O C J A

Miasto w budowie! 
To mogą być ostatnie duże inwestycje...
PIASECZNO Chyba jeszcze nigdy w mieście i jego najbliższych okolicach nie 

było realizowanych tak dużo inwestycji drogowych jednocześnie. - To, co 

się teraz dzieje, najbardziej dotyka kierowców – mówi pan Marek, jeden z 

mieszkańców. Tymczasem burmistrz stoi na stanowisku, że póki są możli-

wości fi nansowe żeby budować drogi, trzeba to robić. Tym bardziej, że nie 

za bardzo wiadomo, co przyniesie przyszłość

 Co ciekawe, drogi na te-
renie gminy buduje nie tylko 
miasto, ale także powiat i mię-
dzy innymi Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Auto-
strad. Cały czas o dodatkowy 
pas na odcinku około 350 me-
trów poszerzana jest ul. Puław-
ska przy wjeździe do Piasecz-
na. Już samo to generuje korki, 
w których stoją głównie osoby 
wracające z Warszawy. W prze-
budowie jest Józefosław, a kon-
kretnie ulica Geodetów, a tak-
że Energetyczna w Piasecznie. 
W mieście w połowie wyłączo-
na z ruchu została Chyliczkow-
ska oraz odcinek Puławskiej/
Kościuszki od Jana Pawła II 
w kierunku sądu i prokuratury. 
Prace trwają na Dworskiej (po-
wiat) w Chylicach, a także na 
drodze 79, gdzie przebudowy-
wane są niebezpieczne skrzyżo-
wania, w tym w Żabieńcu. Wy-
łączony z ruchu jest także odci-
nek Nadarzyńskiej od targowi-
ska do Dworcowej, a w Głosko-
wie na drodze do Tarczyna po-
wstaje nowe rondo. A to tylko 
niektóre najbardziej widoczne 
remonty i przebudowy. - Żeby 
przejechać przez miasto, czę-
sto trzeba stracić nawet godzi-
nę – złości się pan Marek. - Po 
prostu wszystko jest zamknięte, 
wszędzie tworzą się korki. 

 Tymczasem burmistrz Da-
niel Putkiewicz przekonu-
je, że może to być ostatni czas 
na tak duże inwestycje drogo-
we. - Oczywiście zdajemy so-
bie sprawę z uciążliwości i nad 

nimi ubolewamy – mówi. - Na 
realizację tych wszystkich za-
dań mieliśmy jeszcze pieniądze. 
Nie potrafię jednak powiedzieć 
co będzie za rok czy dwa, bio-
rąc pod uwagę sytuację na świe-

cie oraz to, że rząd obciął nam 
przychody z PIT-ów. 
 Także dlatego gmina robi 
porządki w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej, gdzie – bio-
rąc pod uwagę obecne realia 
– wiele inwestycji jest niedosza-
cowanych. Dziś nikt nie mówi 
jeszcze o  „wycinaniu” zapla-
nowanych zadań, jednak wiele 
wskazuje na to, że zostaną one 
albo przesunięte, albo rozłożo-
ne w czasie. - Na pewno będzie-
my musieli zrobić w WPF-ie 
przemeblowanie, ale też usta-
lić nowe harmonogramy – pod-
kreśla burmistrz Putkiewicz. 

Tomasz Wojciuk

W centrum miasta ruch został mocno ograniczony ze 

względu na przebudowę ulic Chyliczkowskiej i Kościuszki

Ten rok może być 

krytyczny pod 

względem liczby 

inwestycji drogowych

Zmarł Ignacy Gogolewski. „Kochał Konstancin”
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę w Warszawie w wieku 90 lat odszedł wybitny 

aktor teatralny, fi lmowy, a także reżyser i scenarzysta Ignacy Gogolewski. 

Był wieloletnim prezesem ZASP-u i aktywnie uczestniczył w życiu Domu 

Aktora w Skolimowie. - Prywatnie uwielbiał Konstancin i często tu bywał, 

choć urodził się w pobliskim Otwocku – mówi Andrzej Kapeluszny, przyja-

ciel zmarłego aktora

 Ignacy Gogolewski czę-
sto bywał w Konstancinie-Je-
ziornie (pierwszy raz pod-
czas okupacji), ale też zda-
rzało mu się odwiedzać Pia-
seczno. - W Konstancinie za-
wsze mieszkali, wypoczywali 
i bawili się wpływowi i zna-
ni ludzie. Każdy chciał ich 
zobaczyć, obejrzeć ich wille, 
zajrzeć przez płot, czy usiąść 
obok nich w restauracji – mó-
wił w wywiadzie dla Kurie-
ra Południowego w marcu 
2015 roku. Podczas spotka-
nia w Józefosławiu, które kil-
ka lat temu odbyło się w tam-
tejszym domu kultury, dzie-
lił się swoimi nietuzinkowy-

mi wspomnieniami i chętnie 
opowiadał różnego rodza-
ju anegdoty. Mówił ze świet-
ną dykcją i operował piękną 
polszczyzną. Dlatego słucha-
nie go było przyjemnością. 
Zawsze był skromny i sku-
piał wokół siebie ludzi. Sły-
nął z oryginalnych, odważ-
nych wypowiedzi. - Podczas 
56. zjazdu ZASP powiedział: 
„Właściwie wszyscy jesteśmy 
aktorami z wyjątkiem paru 
dobrych komediantów..." 
- wspomina Andrzej Kape-
luszny.  - Te słowa zapamię-
tałem do dziś. Ignacy Gogo-
lewski był romantykiem, iro-
nistą, ale też bez wątpienia 

jednym z najwybitniejszych 
aktorów swojego pokolenia.
 Rozgłos przyniosła mu 
rola Gustawa w Dziadach 
Adama Mickiewicza w 1954 
roku. Potem pracował w wielu 
teatrach, m.in. Teatrze Dra-
matycznym w Warszawie. Jest 
uważany za jednego ze sta-
rych mistrzów, których ce-
chowała szczególna dbałość 
o słowo i wypowiadaną frazę 
oraz serdeczny kontakt z wi-
dzem. Mówiąc o Konstanci-
nie dziwił się często, że ludzie 
żyją tu za wysokimi płotami. 
- Mawiał: nie wiem, czemu się 
za nimi chowają – dodaje An-
drzej Kapeluszny. 

 
Pogrzeb Ignacego Gogolew-
skiego odbędzie się 23 maja w 
Otwocku. Nabożeństwo żałob-

ne rozpocznie się o godz. 11 w 
kościele na Placu Teatralnym.

Ignacy Gogolewski zmarł w swoim 

mieszkaniu w Warszawie. Miał prawie 91 lat

Kuba – Karaibski skansen

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W czwartek 19 maja o godz. 19 w Hugonówce w ramach Klu-
bu Podróżnika odbędzie się spotkanie z Michałem Szulimem za-
tytułowane „Kuba – Karaibski skansen czyli stare auta, kolejki w 
sklepach i najlepszy rum na świecie”. Kuba naprawdę fascynu-
je, a podczas spotkania przyjrzymy się tej wyspie z bliska. Będzie 
można dowiedzieć się skąd wzięły się na ulicach stare amerykań-
skie samochody, dlaczego tutejsze cygara uchodzą za najlepsze 
na świecie i… dlaczego twórca najsłynniejszej marki rumu mu-
siał uciekać za granicę. O karaibskiej wyspie opowie podróżnik, 
dziennikarz Radia Dla Ciebie, Michał Szulim. Wstęp wolny. 

TW

Tomasz Wojciuk
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Moc bibliotecznych atrakcji
PIASECZNO Tegoroczny XIX Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka – świat 

w jednym miejscu” obfi tował w przeróżne wydarzenia. Szczególnie cieka-

wie wypadło spotkanie autorskie z Jackiem Karczewskim - przyrodnikiem, 

aktywistą i promotorem przyrody

 Pan Jacek, choć jest auto-
rem książek „Jej Wysokość Gęś. 
Opowieści o ptakach”, „Noc 
Sów. Opowieści z lasu” i „Zo-
bacz ptaka. Opowieści po dro-
dze”, potrafi nie tylko pięk-
nie pisać, ale i wspaniale opo-
wiadać o swojej pasji. W trak-
cie ponad dwugodzinnego spo-
tkania skutecznie „zaraził”  mi-
łością do ptaków nawet te oso-
by, które wcześniej niespecjal-
nie interesowały się tym tema-
tem. Opowiadał zarówno o zja-
wisku „birdwatchingu”, zna-
czeniu ptaków w kulturze i ży-
ciu człowieka, jak i o tematy-
ce postępującej degradacji śro-
dowiska naturalnego oraz kwe-
stiach związanych z polowania-
mi. Zdradził też, że jego kolejna 
książka poświęcona będzie ży-
ciu seksualnemu naszych skrzy-
dlatych braci.
 Między 8 a 15 maja czytel-
nicy mieli możliwość uczest-
niczyć w kilku ciekawych spo-
tkaniach autorskich, między 
innymi z Wiolettą Piasecką, 
Wojciechem Letkim, Anielą 
Cholewińską-Szkolik czy Bar-
barą Szelągowską. Odbyły się 
też dwie akcje ogólnobiblio-
teczne: Kampania książkowa 
#PiasecznoCzyta oraz „Wi-
taj w bibliotece”, a w placów-
kach - spotkania muzyczne, 
wystawy, warsztaty, lekcje bi-
blioteczne czy escape roomy.

 - Dodatkowo zorganizo-
waliśmy dzień otwarty w stre-
fie SOWA, w której miesz-
kańcy mogli bezpłatnie sko-
rzystać z eksponatów nauko-
wych – mówi Urszula Bąkow-
ska z działu promocji i anima-
cji Biblioteki Publicznej w Pia-
secznie. - Nowością był także 
rajd turystyczny po Piasecz-
nie, czyli „Rajd Bibliotekarza”.
 Bibliotekarze z gminy Pia-
seczno i z powiatu piase-
czyńskiego mieli także okazję 
uczestniczyć w szkoleniu za-
tytułowanym „Metody i formy 
wykorzystania literatury w sy-
tuacjach kryzysowych czytelni-
ków i pracowników bibliotek”. 
 - Dziękujemy naszym czy-
tel nikom, że byli z nami w tych 
dniach i do zobaczenia w bi-

bliotekach gminy Piaseczno! - 
podsumowuje Tydzień Biblio-
tek Urszula Bąkowska.

Grzegorz Tylec

Jacek Karczewski na spotkaniu 

w Bibliotece Publicznej w Piasecznie

Stop kradzieży wody 
i nielegalnym zrzutom ścieków
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie walczy z nielegal-

nymi poborami wody oraz zrzutami ścieków. Pracownicy regularnie kon-

trolują sieć oraz miejsca potencjalnych kradzieży. Przyłapani na tym proce-

derze mieszkańcy muszą liczyć się z konsekwencjami – grzywną lub nawet 

karą ograniczenia wolności

 Zakład Gospodarki Komu-
nalnej, w ramach rutynowych 
kontroli gminnej sieci wodno-
kanalizacyjnej, co raz częściej 
namierza nieruchomości, któ-
rych właściciele w sposób rażący 
łamią prawo. Zdarzają się sytu-
acje, w których mieszkańcy po-
bierają wodę, np. poza liczni-
kiem, lub odprowadzają ścieki 
niezgodnie z zawartą umową lub 
nawet bez niej.

To okradanie innych

 Osoby, które w nielegalny 
sposób korzystają z wodocią-
gu i kanalizacji, nie zawsze są 
świadome tego, że nie okrada-
ją ZGK, tylko swoich sąsiadów, 
znajomych, a nawet rodzinę. 
– Dzieje się tak ponieważ przy 
ustalaniu taryfy przedsiębior-
stwo uwzględnia wszystkie kosz-
ty prowadzonej działalności, 
w tym koszty wytworzenia niele-
galnie pobranej wody i wprowa-
dzonych ścieków do sieci – wyja-
śnia Edward Skarżyński, dyrek-
tor Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Konstancinie-Jezior-
nie. – Im większa skala procede-
ru tym bardziej wzrastają stawki 
i rachunki mieszkańców.
 W efekcie uczciwi odbior-
cy płacą nie tylko za siebie, 
ale też za tych co kradną. Ale 
przykładów łamania prawa 
jest więcej. Pracownicy ZGK 
spotykają się też z sytuacjami, 

w których do kanalizacji zrzu-
cane są wody opadowe i rozto-
powe z terenu działki lub da-
chów budynków. Wykrycie za-
bronionego przepompowywa-
nia wody lub podłączenia do 
sieci możliwe jest za pomocą 
urządzeń zadymiających oraz 
inspekcję kanalizacji kame-
rą TV, a nielegalnego zrzutu 
– poprzez analizę pracy prze-
pompowni ścieków.

Konsekwencje

 Przyłapani na nielegalnych 
procederach mieszkańcy mu-
szą liczyć się z konsekwencjami. 
Przypominamy, że bezumow-
ny pobór wody jest wykrocze-
niem zagrożonym karą grzywny 
do 5 tys. zł. Bezumowne odpro-
wadzenie ścieków oraz wprowa-

dzanie wód opadowych i drena-
żowych do kanalizacji sanitar-
nej to już przestępstwo, za któ-
re grozi kara ograniczenia wol-
ności lub 10 tys. zł grzywny. 
Dodatkowo sąd, w razie wyro-
ku skazującego, może orzec na-
wiązkę na rzecz ZGK w wyso-
kości 1 tys. zł za każdy miesiąc, 
w którym nastąpiło bezumowne 
pobieranie wody z urządzeń wo-
dociągowych lub wprowadzanie 
ścieków do kanalizacji. – W ta-
kich przypadkach wstrzymuje-
my też świadczenie usług – do-
daje Edward Skarżyński. – Po-
nadto będziemy dochodzić, pod 
zarzutem bezpodstawnego 
wzbogacenia się, należności za 
dostarczoną wodę i odebrane 
ścieki.

P R O M O C J A

Wersety Masnawi
PIASECZNO W Bibliotece Publicznej w Piasecznie odbył się 

wieczór literacko-muzyczny, który przybliżył uczestnikom 

spotkania poezję Bliskiego Wschodu
 Gościem biblioteki był tym razem Albert Kwiatkowski, który prze-
łożył pierwszy tom „Masnawi” (sześciotomowego poematu stanowią-
cego jeden z fi larów literatury Bliskiego Wschodu) na język polski bez-
pośrednio z perskiego. W trakcie spotkania opowiedział on, między 
innymi, o swojej pracy tłumacza poezji, autorze i jego dziele, a także 
o sufi zmie (nurtach mistycznych w islamie) i czasach współczesnych 
Rumiemu – trzynastowiecznemu, najwybitniejszemu poecie mistycz-
nemu wschodu. Jego opowieściom towarzyszyła muzyka na żywo - 
na neyu (perskim fl ecie) zagrał, pochodzący z Iranu, Dariusz Rasouli. 
 - Choć jest to instrument prosty w konstrukcji, to ma on piękne 
brzmienie i trudno się na nim gra – wyjaśnił Albert Kwiatkowski. - Był 
on również bardzo ważny dla Rumiego, bowiem właśnie od inwoka-
cji do neyu rozpoczyna się „Masnawi”. 
 W bibliotece usłyszeć można było tego wieczoru, recytowane za-
równo w oryginale, jak i w tłumaczeniu, fragmenty „Masnawi” - dzie-
ła będącego swoistym opus magnum Rumiego, różniącego się jed-
nak znacznie od znanych powszechnie wierszy lirycznych poety.
 Albert Kwiatkowski przez prawie dwie godziny z prawdziwą pasją 
tłumaczył muzułmańskie tradycje i zdradzał bogatą symbolikę twór-
czości Rumiego. - Muzułmańscy mistycy wierzą, że człowiek, kiedy 
przychodzi na świat, ma w sobie pewną pamięć, którą należy obu-
dzić – wyjaśniał tłumacz. - Żeby zbliżyć się do Boga musi on, w proce-
sie stawania się lepszym, podołać wielu trudom.

Grzegorz Tylec
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Coraz bliżej 
gminnego targowiska
KONSTANCIN-JEZIORNA Gmina ma gotową koncepcję 

targowiska „na żeberku” w rozwidleniu ulic War-

szawskiej i Świetlicowej. Jego budowa może roz-

począć się jeszcze w tym roku. - Będzie to w za-

sadzie wielofunkcyjny teren z funkcją targowiska 

– precyzuje burmistrz Kazimierz Jańczuk

 Burmistrz tłumaczy, że radnym spodobała się koncepcja 
zagospodarowania 2-hektarowego terenu. - Było jedynie kil-
ka uwag, w tym aby stworzyć tam miejsce dla foodtracków 
– mówi burmistrz. Na dawnym „żeberku” w dwa dni w tygo-
dniu mógłby odbywać się targ. W tym celu część placu będzie 
zadaszona. Na miejscu znajdą się także ujęcia wody, kanaliza-
cja, oświetlenie i publiczne toalety. Aby ułatwić poruszanie się, 
między straganami powstaną chodniki o szerokości aż 5 m. Ca-
łości dopełnią ławki, dużo zieleni i specjalne ciągi, po których 
będzie można jeździć na desce czy na rolkach. W rejonie placu 
ma się znaleźć miejsce dla 250 samochodów. - Chcemy, aby w 
weekendy zostawiali tam auta turyści, którzy w ciągu kilku mi-
nut mogliby dostać się z „żeberka” na przykład do Parku Zdro-
jowego – mówi burmistrz. 
 Zanim jednak wielofunkcyjny plac powstanie, rada miejska 
musi zmienić dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Cała procedura jest w toku. Gmina ma już nie-
zbędne uzgodnienia i wyłożyła projekt, do którego nie było więk-
szych uwag. Być może nowy plan miejscowy zostanie przyjęty już 
na czerwcowej sesji rady miejskiej. Jeśli by do tego doszło, będzie 
można wystąpić do starostwa o pozwolenie na budowę. 
  - W ramach Polskiego Ładu ubiegamy się też o dofi-
nansowanie tej inwestycji. Jeśli dostaniemy pieniądze budowę 

mogłaby ruszyć jeszcze w 
tym roku, a zakończyć się 
wiosną roku 2023 – dodaje 
burmistrz Jańczuk zastrze-
gając, że nowe miejsce do 
handlu nie będzie miało 
żadnego wpływu na funk-
cjonujący obecnie w środy 

i soboty targ przy ul. Wojska Polskiego. - Tamten teren jest pry-
watny, my chcemy zbudować plac gminny. Może obydwa miej-
sca będą funkcjonować jednocześnie? O tym jednak zdecydują 
osoby korzystające z targu.
 W ostatnim czasie pojawił się też pomysł, aby na nowe tar-
gowisko zaadaptować duży teren prywatny znajdujący się nie-
co bliżej Mirkowa, niedaleko obecnego targowiska. - W moim 
odczuciu to ciekawa idea, tym bardziej że teren jest na tyle 
duży, że można by w przyszłości wybudować na nim także Cen-
trum sportu – uważa radny Krzysztof Bajkowski.
 Burmistrz Jańczuk nie wierzy jednak w tę wizję. - Moim zda-
niem, to się nie uda – mówi. - Ten teren jest prywatny, a warunki po-
stawione przez jego właściciela są dla nas nie do zaakceptowania.

Tomasz Wojciuk

Jak wszystko dobrze pójdzie, gminne targowisko 

powinno być gotowe wiosną przyszłego roku

Stworzenie nowego miejsca 

do handlu nie oznacza, że 

dotychczasowe targowisko 

zostanie przeniesione czy 

zlikwidowane

Dyrektor GOSiR-u zwolniła się z pracy. 
Czy zadziałała presja radnych?
KONSTANCIN-JEZIORNA Ogłoszono konkurs na nowego dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. Zwolnienia poprzedniej dyrektor domagali się radni, jed-

nak szefowa ośrodka sama złożyła wypowiedzenie
 Niedawno w konstancińskim 
GOSiRze odbywał się audyt we-
wnętrzny. Wnioskowała o niego 
grupa radnych, która miała za-
strzeżenia do pracy pani dyrek-
tor. Jednak czarne chmury nad 
głową szefowej ośrodka zaczęły 
zbierać się już kilka lat temu, kie-
dy to nieelegancko rozstała się z 
jednym z zatrudnionych w GO-
SiRze trenerów. Jesienią ubiegłe-
go roku radni podnosili, że sze-
fowa GOSiR-u ograniczała do-
stęp do budynku rodzicom ma-
łych dzieci oraz stosowała mob-
bing wśród pracowników (dwo-
je z nich miało się z tego po-
wodu zwolnić, wcześniej pod-
dając się leczeniu psychiatrycz-
nemu). Dyrektor wystosowała 
oświadczenie, w którym odparła 
wszystkie zarzuty. Mimo to rad-
ni zawnioskowali do burmistrza 
o odwołanie jej z pełnionej funk-
cji i rozpisanie konkursu na no-
wego dyrektora. - Szanuję każdy 
wniosek rady miejskiej – mówił 
w październiku ubiegłego roku 

burmistrz Kazimierz Jańczuk. 
- Zamierzam wdrożyć pewne 
procedury w ramach prawa pra-
cy. Jeśli się okaże, że są podstawy 
do realizacji wniosku radnych, to 
go zrealizuję. Jeśli natomiast ta-
kich podstaw nie będzie, to nie.
 Wkrótce potem do ośrodka 
został skierowany audytor we-
wnętrzny w celu dokonania kon-
troli. Sprawą zajęła się też komi-
sja rewizyjna rady miejskiej.
 Tymczasem, kilka miesięcy 
temu pani dyrektor poszła na 
zwolnienie lekarskie, a 29 marca 
wypowiedziała umowę o pracę. 

- Ta umowa wygasa 30 czerw-
ca – informuje burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk. - Dlatego rozpi-
saliśmy konkurs na nowego dy-
rektora. Oferty można składać 
do 3 czerwca. Chcemy, aby wy-
łoniona w konkursie osoba ob-
jęła stanowisko 1 lipca. 
 A co z wynikiem przepro-
wadzonego przez gminę audy-
tu? Burmistrz wyjaśnia, że choć 
w ośrodku dochodziło do drob-
nych uchybień, absolutnie nie 
było podstaw do dyscyplinarne-
go zwolnienia pani dyrektor.

TW

Mieszkaniec: rowerzyści 
są prawdziwą plagą
PIASECZNO W mieście przybywa ścieżek rowerowych. Sporo tras dla cyklistów jest także w 

najbliższych okolicach Piaseczna. - Niestety, wielu rowerzystów świadomie lub przez niewie-

dzę łamie przepisy narażając innych uczestników ruchu oraz pieszych na niebezpieczeństwo 

– uważa pan Tadeusz, nasz czytelnik

 - Mieszkam przy ulicy Pu-
ławskiej, wzdłuż której powsta-
ły niedawno ścieżki rowero-
we – mówi mężczyzna. - To co 
tam każdego dnia widzę, prze-
kracza czasem ludzkie wyobra-
żenie. Czerwoną ścieżką bie-
gnącą w kierunku centrum Pia-
seczna często jeżdżą nie tylko 
motocykliści, ale także samo-
chody. Co do rowerzystów, to 
część z nich, mimo obecności 
ścieżek, cały czas przemieszcza 
się po chodnikach. Ale najgor-
sza jest chyba młodzież. Ostat-
nio widziałem jak na jednym 
rowerze jechało troje nastolat-
ków. To cud, że nie wylądowali 
pod kołami samochodu. Rowe-
rzyści często nie przestrzegają 
zasad ruchu drogowego – jeż-
dżą po przejściach dla pieszych 
i między autami, chociaż obok 
mają ścieżkę. 
 Nasz rozmówca zastrzega, że 
podobnie jest także w innych miej-
scach. Jako przykład podaje Gór-
ki Szymona. - Tam to już w ogó-
le jest wolna amerykanka – dodaje. 
- Często wokół stawu dochodzi do 
regularnych wyścigów cyklistów. 
Piesi, w tym matki z dziećmi, mu-
szą w takich sytuacjach czym prę-
dzej schodzić ze ścieżek. Pytam 
się, gdzie są straż miejska i policja?

 Strażnicy miejscy mówią, że 
często pouczają rowerzystów. 
- Jednak jak któryś z nich zła-
mie przepis i rzuci się do uciecz-
ki, jego zatrzymanie może być 
trudne – przyznaje jeden z fuk-
cjonariuszy. Ostatnio gmina 
wraz ze strażą miejską i poli-
cją prowadzą akcje uświada-
miające rowerzystom, jak bez-
piecznie poruszać się po wy-
znaczonych dla nich ścieżkach i 
drogach. - Wielu z nich jest za-
skoczonych, gdy mówimy, że na 
chodniku to pieszy ma pierw-
szeństwo lub że jak dojeżdżają 
do przejścia, to należy zsiąść z 
roweru – dodaje zaprzyjaźnio-
ny strażnik. 

 Mniej pobłażliwa jest po-
licja, która od początku roku 
skontrolowała 60 rowerzystów, 
a 28 z nich ukarała manda-
tami (za nieustąpienie pierw-
szeństwa, jazdę po chodniku, 
przejściu dla pieszych czy brak 
oświetlenia). - 23 rowerzystów 
było też nietrzeźwych – uzu-
pełnia Magdalena Gąsowska, 
rzeczniczka Komendy Powia-
towej Policji w Piasecznie. - Te-
raz za jazdę rowerem po alko-
holu można dostać mandat w 
wysokości nawet 2500 zł.

Tomasz Wojciuk

Jednym z grzechów często popełnianych przez rowe-

rzystów jest jeżdżenie po chodnikach



mochodów, za którą odpowie-
dzialne było Muzeum Techniki 
im. Władysława Drybsa z Za-
lesia Górnego. Na peronie wą-
skotorówki można było spo-
tkać m.in. takie auta, jak kul-
towego Dużego Fiata, Moskwi-
cza 407, Dacię 1300, czy dwu-
suwowego Saaba 96. Mieszkań-
com bardzo podobała się rów-

nież sanitarka, czyli Fiat 125 w 
oryginalnych barwach rejono-
wej kolumny transportu sani-
tarnego w Piasecznie.

Wystawa historyczna

 Spora część stacji zosta-
ła oddana we władanie re-
konstruktorom historycznym 
z Grupy Historyczno-Eduka-
cyjnej „Szare Szeregi”. Każdy 
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Liposukcja kawitacyjna to za-
bieg polegający na rozerwa-
niu błony komórkowej komórek 
tkanki tłuszczowej przy pomocy 
fal ultradźwiękowych. Klasyczna 
liposukcja, czyli zabieg odsysa-
nia tłuszczu, wymaga wykonania 
na skórze nacięć i wprowadzania 
do głębokich warstw tkanki spe-
cjalnych igieł, umożliwiających 
odessanie nadmiaru tłuszczu. Li-
posukcja kawitacyjna jest nato-
miast zabiegiem nieinwazyjnym, 
nie wymaga użycia skalpela ani 
długiego procesu gojenia po za-
biegu – można od razu wrócić do 
codziennych zajęć.

Na czym polega?
Fala ultradźwiękowa stosowa-
na podczas zabiegu liposukcji 
kawitacyjnej rozrywa komórki 
tłuszczowe, a uwolnione z nich 
kwasy tłuszczowe i trójglicery-
dy zostają przetransportowa-
ne przez układ limfatyczny i na-
czyniowy do wątroby, która me-
tabolizuje je na takiej samej za-
sadzie, jak tłuszcze dostarczane 
z pożywieniem. W ten sposób 
nadmiar tłuszczu zostaje usunię-
ty z organizmu.
Podczas zabiegu kosmetyczka 
wykonuje masaż specjalną gło-
wicą. Czas trwania to około 30 
min. Klientka odczuwa przyjem-

ne ciepło. Zabieg jest bezbole-
sny i odprężający

Jakie efekty
Liposukcja kawitacyjna może 
być wykonana na wszystkich ob-
szarach ciała, na których wystę-
puje nadmiar tkanki tłuszczowej: 
pośladkach, udach, ramionach, 
brzuchu i boczkach.

– Liposukcja kawitacyjna świet-
nie sprawdza się w przypadku 
problematycznych obszarów cia-
ła, które są zmorą wielu osób – 
mówi kosmetyczka wykonująca 
liposukcję kawitacyjną w Salonie 
BB w Piasecznie.

Do głównych efektów liposukcji 
kawitacyjne zaliczymy:
• redukcji tkanki tłuszczowej,
•  pobudzenie krążenia i procesu 

przemiany materii, 
• redukcję cellulitu
• ujędrnienie ciała

Kiedy efekty?
Zabiegi zaleca się wykonywać w 
serii 6-15 w zależności od wiel-
kości obszaru ciała poddawa-
nego usuwaniu nadmiaru tkan-
ki tłuszczowej. Zabieg wykony-
wany jest raz – dwa razy w tygo-
dniu, następnie 1 raz w miesiącu 
dla utrwalenia efektów. Ważne, 
aby przed zabiegiem i po nim pić 
dużo wody. Należy stosować ni-
skokaloryczną dietę oraz wysiłek 
fi zyczny lub zabieg elektrosty-
mulacji. Wszystko to spowoduje, 
że efekty nas zaskoczą.

Zabieg dla każdego?
Nie ma zabiegów, które nie mają 
przeciwwskazań. Do przeciw-
wskazań liposukcji kawitacyj-
nej zalicza się: nadwrażliwości 
na ultradźwięki; posiadania me-
talowych implantów; wszcze-
pionego rozrusznika serca; cią-
ży; miesiączki; cukrzycy; epilepsji 
i stwardnienia rozsianego.

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, 
Piaseczno, ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

Liposukcja kawitacyjna,
czyli piękna figura bez bólu i skalpela

Liposukcja kawitacyjna to bezbolesny sposób na wymodelowanie syl-
wetki i utratę kilku centymetrów. Ten nowoczesny zabieg dostępny jest 
również w Piasecznie.

R E K L A M A

Udana Noc Muzeów na kolejce 
Atrakcji nie brakowało!
PIASECZNO Po latach przerwy stacja kolejki wąskotorowej znów zapełniła się w sobotę gwarem 

turystów i miłośników kolei. Zorganizowanie tu Nocy Muzeów okazało się strzałem w dziesiąt-

kę, a sama impreza, mimo późnej pory, przyciągnęła do centrum Piaseczna całe rodziny

 W sobotni wieczór udostęp-
nione do zwiedzania zosta-
ło między innymi zaplecze ko-
lei, gdzie można było zapoznać 
się z jej historią. Przewodnicy 
opowiadali gościom o aspek-
tach technicznych związanych 
z działaniem wąskotorówki. 
Wyjaśniono, dlaczego budowa-
no koleje wąskotorowe i czym 
różnią się one od kolei normal-
notorowych. Można też było 
zwiedzić warsztat, w którym 
naprawiany jest tabor. W tej 
chwili modernizację przecho-
dzą tu wózki lokomotyw spa-
linowych. Okazało się, że wielu 
zwiedzających jest świetnie zo-
rientowanych w tematyce kolei, 

w związku z czym nie brako-
wało ciekawych pytań i intere-
sującej dyskusji. - Dziś są moje 
40. urodziny, dlatego w prezen-
cie zafundowałem sobie wy-
cieczkę do Piaseczna – mówi 
pan Grzegorz, jeden ze zwie-
dzających. - Przyjechałem tu z 
Warszawy specjalną linią 651. 
Miałem więc w pakiecie zarów-
no przejazd zabytkowym auto-
busem, jak i pociągiem. Pier-
wotnie myślałem o jakimś mu-
zeum w stolicy, ale jestem mi-
łośnikiem techniki, więc zdecy-
dowałem się na Piaseczno. 
 Nasz rozmówca podkre-
śla, że bardzo spodobała mu 
się wystawa zabytkowych sa-

Zwiedzanie zakamarków stacji zawsze jest ekscytujące

Wielu zwiedzających 

przybyło na stację 

zabytkowym 

autobusem jadącym

z Warszawy

Szkoła zyska 
nowego patrona
PIASECZNO Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-

czy przy ulicy Szpitalnej 12 już niedługo będzie 

nosił imię Zwycięzców Olimpiad Specjalnych. 

- Wchodzimy w rok 50-lecia szkoły. Nadanie imie-

nia będzie jego inauguracją – mówi Renata Wa-

lewska-Sajdak, dyrektor placówki

 Uroczystość nadania szkole imienia odbędzie się 1 czerw-
ca. Do wyboru były trzy propozycje, a o wyborze Zwycięzców 
Olimpiad Specjalnych zdecydowało głosowanie, w którym wzięli 
udział uczniowie, rodzice i nauczyciele. Nadanie imienia zostanie 
połączone z wręczeniem szkole sztandaru. Po uroczystościach, 
około południa, odbędzie się I Piaseczyński Marsz Osób z Niepeł-
nosprawnościami i Ich Przyjaciół. - Chcemy, aby ten marsz stał się 
imprezą cykliczną – mówi Renata Walewska-Sajdak. - Przejdzie-
my spod szkoły przy Szpitalnej do alei Kalin i dalej do stadionu 
miejskiego. Tam odbędzie się piknik sportowy z medalami i mnó-
stwem atrakcji. 
 W tej chwili do prowadzonego przez powiat Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego uczęszcza 261 uczniów w 
wieku od 7 do 24 lat. Około 80 proc. z nich ma defi cyty intelek-
tualne. - Mamy tu szkołę podstawową i ponadpodstawowa, a na-
wet liceum z niewielkimi klasami – mówi pani dyrektor. - Na miej-
scu przygotowujemy naszych podopiecznych do konkretnych 
zawodów. Ci, którzy nie są w stanie realizować podstawy progra-
mowej, są przysposabiani do prostych prac, aby byli samodzielni 
w dorosłym życiu.

TW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

niedawno przeszedł remont

mógł pobrać „Kartę rekruta” i 
przejść kolejne punkty wysta-
wy historycznej. Na koniec na-
byta wiedza była sprawdzana 
w quizie historycznym z atrak-
cyjnymi nagrodami, wśród 
których był bilet na przejazd 
mini jeepem.  
 Powodzeniem cieszyły się 
również przejazdy koleją wą-
skotorową na trasie Piasecz-
no-Złotokłos. Nad bezpieczeń-
stwem i dobrym humorem po-
dróżnych czuwał jak zwy-
kle Kazimierz Piasecki, legen-
da piaseczyńskiego wąskiego 
toru. - Takie turystyczne wy-
cieczki przypominają mi za-
wsze lata świetności kolei wą-
skotorowej, kiedy pełne pocią-
gi woziły ludzi między War-
szawą a Nowym Miastem nad 
Pilicą - wspominał pan Ka-
zimierz. - Fajnie, że po pan-

demicznej przerwie turystyka 
podnosi się, a ludzie wracają.

Wszystko poszło 

zgodnie z planem

 Organizatorzy Nocy Muze-
ów na kolejce przyznają się, że 
nie liczyli na tak duże zaintere-
sowanie imprezą. - Przez ostat-
nie dwa lata ze względu na ogra-
niczenia covidowe nic nie orga-
nizowaliśmy – mówi Michał 
Duraj, wiceprezes Piaseczyń-
sko-Grójeckiej Kolei Wąskoto-
rowej. - W tym roku sytuacja 
pozwoliła nam w końcu wrócić 
do wydarzeń sprzed pandemii. 
Sądzę, że ciekawość wszystkich 
którzy nas odwiedzili, została 
zaspokojona. A już myślimy nad 
kolejnym wydrzeniem, promują-
cym naszą kolejkę.

Tomasz Wojciuk



Pełen emocji piknik z grą terenową
PIASECZNO Akademia Rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-

łecznej w Piasecznie zaprosiła w ostatnią niedzielę wszystkie dzieci z tere-

nu gminy Piaseczno wraz z rodzicami lub opiekunami na bezpłatny piknik z 

okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny
 Impreza cieszyła się ogrom-
nym powodzeniem. Wspólna 
zabawa rozpoczęła się od ro-
dzinnej gry terenowej poświęco-
nej emocjom, która została przy-
gotowana przez organizatorów 
zarówno w polskiej, jak i ukraiń-
skiej wersji językowej. „Archipe-
lag Emocji - wyprawa w niezna-
ne!”, w którym wzięło udział kil-
ka tysięcy osób, wystartował w 
samo południe na Skwerze Ki-
siela, a zakończył się na Stadio-
nie Miejskim w Piasecznie.
 - Bardzo się cieszymy z tak du-
żego zainteresowania naszym wy-
darzeniem - mówi inspektor Karo-
lina Patocka, koordynatorka wo-
lontariatu w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Piasecznie. -  Główną bohaterką 
gry była Basia – dziewczynka, któ-
ra razem ze swoją mamą przepro-
wadziła się do nowego miasta, zo-
stawiając w dawnym miejscu zna-
jomych. Po przyjściu do nowej 
szkoły czuła się bardzo zagubio-
na, co spowodowało, że pogubiła 
swoje emocje, takie jak radość czy 
ciekawość świata. 
 Uczestnicy gry mieli za zada-
nie przejść po punktach (wyspach 
emocji) i zebrać je, żeby potem od-
dać dziewczynce – tak żeby Basia 
mogła z powrotem zacząć czuć.
 Organizatorzy oceniają, że 
prawie połowę uczestników za-

bawy stanowili goście z Ukrainy.
 - Ci, którzy wzięli udział w 
naszej grze po raz pierwszy byli 
bardzo pozytywnie zaskoczeni 
– mówi Wioletta Urban, dyrek-
tor Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Pia-
secznie. - Wspólna zabawa po-
zwoliła nie tylko na integrację 
dwóch narodów, ale i zostawie-
nie za sobą negatywnych emo-
cji, o co nam właśnie chodziło.
 Grze towarzyszył również 
rodzinny piknik na Stadionie 
Miejskim w Piasecznie, pod-
czas którego atrakcjami były: 
animacje dla dzieci, dmuchań-
ce i zjeżdżalnie, malowanie bu-
ziek, fotobudka, bańki mydla-
ne, darmowa wata cukrowa i 

słodycze, szczudlarze, posta-
ci z bajek oraz konkursy z na-
grodami z okazji 100-lecia pia-
seczyńskiego sportu.
 - Zapraszamy wszystkie oso-
by do projektu socjalnego Aka-
demia Rodziny przy MGOPS 
– zachęca Wioletta Urban. - Na 
chętnych, którzy się się do nas 
zgłoszą, czekają ciekawe szkole-
nia i warsztaty dla rodzin oraz 
imprezy integracyjne. Chciała-
bym podkreślić, że – podobnie 
jak wszystkie nasze działania od 
lutego - są one otwarte również 
dla osób z Ukrainy i prowadzo-
ne są zarówno po polsku, jak i 
po ukraińsku.

Grzegorz Tylec
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Wykaz nieruchomości stanowiących własność  
Gminy Konstancin-Jeziorna przeznaczonych do zbycia

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Wykaz lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy Konstancin-Jeziorna
przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

Lp. Nr 
obrębu

Nr 
działki

Pow. 
działki 
łącznie 

[m2]

KW Udział w działce 
i w częściach 
wspólnych 
budynku

Pow. 
lokalu 
[m2]

Pow. 
pom. 
przyn. 
[m2]

Wartość (cena) 
lokalu wraz 
z udziałem 
w częściach 

wspólnych [zł]

Wartość 
po 

zastosowaniu 
ulgi [zł]

1. 03-12 91 328 WA5M/00272740/8 0,0276 35,46 3,76 223 859,00 22 386,00

O G Ł O S Z E N I E

Spotkanie z mistrzynią
trekkingu
LESZNOWOLA W fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle od-

było się spotkanie z Kamilą Kielar, która w 2017 

roku samotnie przeszła cały Pacifi c Crest Tra-

il - szlak górski, który zaczyna się przy granicy z 

Meksykiem, a kończy się przy granicy z Kanadą

 Dla mieszkającej w Krakowie podróżniczki wyprawa do Ame-
ryki Północnej – kontynentu, po którym wędrówki szczególnie 
umiłowała sobie 36-latka - oznaczało przejście około 4300 kilo-
metrów przez najróżniejsze warunki klimatyczne. Pacifi c Crest Tra-
il jest jednym z najtrudniejszych do pokonania szlaków pieszych w 
USA i wymaga wszechstronnego przygotowania – zarówno kon-
dycyjnego, jak i mentalnego, a także umiejętności orientacji w te-
renie – zwłaszcza wówczas gdy szlak przykryty jest akurat... grubą 
warstwą śniegu. Od południa PCT, przecinający łącznie trzy ame-
rykańskie stany – Kalifornię, Oregon i Waszyngton zaczyna się na 
typowej kalifornijskiej pustyni zamieszkiwanej przez grzechotniki, 
a kończy na północy w lasach deszczowych. Po drodze przechodzi 
się przez czterotysięczniki, przełęcze, tereny wulkaniczne i pusty-
nie oregońskie.
 - Na początku jest właśnie pustynia, a jako że zwykle jeżdżę 
na północ do Kanady czy na Alaskę, to 1100 kilometrów pieszo 
przez pustynię było dla mnie wyzwaniem, dzięki któremu dużo 
się nauczyłam – mówiła na spotkaniu w Mysiadle Kamila Kielar. 
- W takim miejscu człowiek w zupełnie inny sposób musi zarzą-
dzać wodą, dniem czy słońcem, przed którym nie za bardzo jest 
jak się ukryć.
 Podróżniczka zaznaczyła przy tym, że – w związku z panującą 
aktualnie modą na maksymalne „odchudzanie” plecaków – nie-
którzy nie biorą na pustynię ciepłej odzieży, co jest dużym błę-
dem, bo w nocy bywa tu na tyle zimno, że zdarzają się przypadki 
hipotermii. 
 - To nie jest nic niezwykłego, że w nocy potrafi  tam spaść 
śnieg – kontynuowała prelegentka. 
 Niezwykle ciekawej opowieści o Pacifi c Crest Trail przez cały 
czas towarzyszyły piękne fotografi e podróżniczki, uzupełnione 
krótkimi materiałami fi lmowymi. Jak się okazało, zapierająca dech 
w piersiach przyroda potrafi ła niekiedy mocno dać pani Kamili w 
kość. Do najtrudniejszych technicznie miejsc należały rzeki i stru-
mienie, których forsowanie – w związku z bardzo silnym nurtem – 
wiązało się ze sporym ryzykiem. Kamila Kielar wyjaśniła, że najbez-
pieczniej pokonuje się tego typu przeszkody w grupach. 
 W trakcie wyprawy prelegentce najbardziej przypadły do gustu 
„leśny” Oregon i „absolutnie zniewalające” północne Góry Kaska-
dowe Waszyngtonu i ich malownicze krajobrazy – miejsca, do któ-
rych docierają już w zasadzie jedynie najwytrwalsi miłośnicy trek-
kingu. Niestety, podróżniczka musiała się już wtedy spieszyć (po-
konując dziennie około 60 kilometrów!) żeby zdążyć przed opada-
mi śniegu, które mogły spowodować, że nie byłaby w stanie przejść 
całego szlaku.
 - Ten odcinek, ze względu na to że uważany jest za „płaski”, ma 
opinie nudnego – mówiła Kamila Kielar. - Dla mnie był on najpięk-
niejszy ze wszystkich i aż szkoda było go tak szybko pokonywać.
 Na zakończenie prelegentka, która za swoje podróże została na-
grodzona Kolosem oraz nagrodą National Geographic Traveler w 
kategorii Podróż Roku chętnie odpowiadała na pytania publiczno-
ści. W przyszłym roku planuje, wraz ze swoim partnerem, przejście 
jeszcze dłuższego odcinka niż PCT w Górach Skalistych.

Grzegorz Tylec

Odjazdowy Bibliotekarz

LESZNOWOLA

 Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli oraz Centrum Spor-
tu w gminie Lesznowola zapraszają na Rajd Rowerowy „Odjazdowy 
Bibliotekarz”. W sobotę 21 maja odbędzie się kolejna impreza dla 
całych rodzin. W atmosferze zieleni magdaleńskiej z mapą-scena-
riuszem pod pachą uczestnicy będą przemierzać okolice rowerem, 
po drodze odwiedzając punkty z bibliotecznymi zagadkami i zada-
niami. Rajd rozpocznie się pod biblioteką w Magdalence (ul. Lipowa 
28), gdzie w godzinach od 15 do 15.30 będzie można się zarejestro-
wać i odebrać koszulkę z logo „Odjazdowy bibliotekarz”, a zakoń-
czy na „górkach piaskowych” (okolice placu zabaw) ok. godziny 19. 
Osoby, które nie chcą wziąć udziału w wycieczce rowerowej orga-
nizatorzy zapraszają od razu na „górki piaskowe”, gdzie od 15 do 19 
przewidziane są atrakcje w postaci zdrowego poczęstunku, meda-
li dla uczestników oraz EKO warsztatów i innych niespodzianek dla 
całych rodzin. Podczas imprezy będzie możliwość podstemplowa-
nia Paszportów LesznoWolaka. Tyl.

Piknik i zawody 

wędkarskie

PIASECZNO

 W niedzielę 22 maja o 
godz. 13 nad zalewem AMO 
na Górkach Szymona w Za-
lesiu Dolnym odbędzie się 
piknik połączony z zawoda-
mi wędkarskimi. Podczas im-
prezy będzie można spróbo-
wać pysznych ciast. Dochód z 
ich sprzedaży zostanie prze-
znaczony na leczenie Kuby 
– chłopca z rozszczepem krę-
gosłupa.

TW
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Skóra pod naszą opieką piękniej
Każda skóra wymaga innego traktowania, każda od 

czasu do czasu powinna zostać oczyszczona, odży-

wiona i wymaga profesjonalnego zabiegu.  Trzyma-

jąc się tych zasad długo będziemy cieszyć się zdrową, 

piękną  i młodą cerą
 Analiza skóry oraz diagno-
za jej problemów pozwala od-
powiednio dobrać rodzaj urzą-
dzenia, preparatów oraz sam 
rodzaj zabiegu do indywidual-
nych potrzeb. Sporadyczne lub 
nawracające kłopoty z utrzy-
maniem skóry twarzy w opty-
malnej kondycji wymagają wi-
zyty w salonie kosmetycznym i 
opracowania profesjonalnego 
programu naprawczego.
 Naturalne oznaki starzenia 
nie powinny ujść naszej uwa-
dze, ponieważ skóra pozosta-
wiona sama sobie starzeje się 
znaczenie szybciej. Odpowied-
nie działania profi laktyczne, 
dobrane zabiegi i pielęgnacja 
domowa potrafi ą czynić cuda i 
zatrzymać czas na długo.
 W Salonie BB na każdy pro-

blem skórny za-
proponujemy od-
powiedni specjali-
styczny zabieg.
  
Problemy skóry wymagające 
zabiegów pielęgnacyjnych 
na twarz:
• Skóra problematyczna
• Rozszerzone naczynka
• Przebarwienia
• Oznaki starzenia
• Przesuszenie lub 

objawy odwodnienia
• Skóra wymagająca złuszczania
• Skóra z objawami zmęczenia 

i stresu
 Zapraszamy na bez-

płatne konsultacje kosmetycz-
ne podczas, których zapro-
ponujemy profesjonalny pro-
gram pielęgnacji skóry w salo-
nie i dobierzemy kosmetyki do 
użytku w domu.

PREZENT 
na DZIEŃ MATKI

BON na dowolny zabieg ko-
smetyczny po diagnozie skóry.

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, 
Piaseczno, ul. Młynarska 6 lok. 45 (wejście od Warszawskiej); 

Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

P R O M O C J A

Udany Jarmark 
Kultury Urzecza
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę w Parku Zdrojo-

wym odbył się Jarmark Kultury Urzecza, który za-

stąpił nadwiślański Flis Festiwal organizowany 

wcześniej w Gassach. Okazało się, że Wisłę z po-

wodzeniem może zastąpić Jeziorka...

 Imprezy w Parku Zdrojowym, zwłaszcza gdy dopisuje pogoda, za-
wsze przyciągają turystów i mieszkańców. Podobnie było w ostatnią 
niedzielę podczas organizowanego pierwszy raz w tej scenerii Jarmar-
ku Kultury Urzecza. Wydarzenie przygotowane przez Konstanciński 
Dom Kultury otworzył wiceburmistrz Ryszard Machałek, a prowadził 
aktor Zbigniew Kozłowski. Jarmark miał na celu promowanie kultury, 
historii, rzemiosła i kuchni Urzecza - nadwiślańskiego mikroregionu, 
który obejmował swym zasięgiem również Konstancin-Jeziornę. 
 Prawdziwym hitem okazała się binduga, czyli zrekonstruowane, 
fl isackie siedlisko z dymiącymi kociołkami pełnymi urzeckich przy-
smaków. To właśnie tam można było zobaczyć, jak żyli dawni miesz-
kańcy naszego regionu. Dużą popularnością cieszyła się łódka py-
chówka, którą można było przepłynąć się po Jeziorce pod czujnym 
okiem ratowników z WOPR-u. We wiosce wygospodarowano też 
miejsce dla przedstawicieli dawnych zawodów. Nie mogło zabrak-
nąć kowala, szkutnika pokazującego jak się robi łodzie, czy wiklinia-
rza wyplatającego ze wszystkimi chętnymi kosze. Na uwagę zasłu-
giwała także widowiskowa osada rybacka. Nie zapomniano o dzie-

ciach, na które czekały bar-
dzo interesujące warsztaty. 
 - Podczas, gdy ja z 
żoną próbowaliśmy urzeckich 
specjałów, nasze córki budo-
wały łodzie z kory i tratwy z 
patyków – opowiada pan An-
drzej, mieszkaniec Piasecz-

na. - Potem można było wypróbować to wszystko w specjalnym base-
nie znajdującym się obok altany. Kiedy nasze dzieci puszczały te swoje 
łódki, my uczyliśmy się szota, tańca ludowego, który podobno był tań-
czony również na Urzeczu. Do domu wróciliśmy ubawieni po pachy.
 Na imprezie nie zabrakło rozbudowanej części artystycznej. Wi-
downi bardzo spodobała się Wilanowska Orkiestra Dęta, która wy-
stąpiła na scenie pod Hugonówką (amfi teatr cały czas jest w re-
moncie), a także gwiazda wieczoru - „folkOFFowa” grupa Oreada 
spod Łodzi, wykonująca kompozycje inspirowane przyrodą, kultu-
rą ludową i naturą człowieka. Jarmark zakończył pokaz fi lmu doku-
mentalnego „Zaginione Urzecze”, który został wyświetlony w sali 
widowiskowej Hugonówki.

TW

Jedną z atrakcji było pływanie 

łódką pychówką po Jeziorce 

Warsztaty, występy arty-

styczne, koncerty, ciekawe 

projekcje – te i inne atrakcje 

towarzyszyły pierwszemu 

Jarmarkowi Kultury Urzecza

Pegaz na biegunach

PIASECZNO

 W środę 25 maja w piaseczyńskim Domu Kultury (ul. Kościusz-
ki 49) odbędzie się spotkanie z Beatą Lewandowską-Kaftan, któ-
ra przez ponad 30 lat pracowała dla szacownych ofi cyn polskich i 
zagranicznych: National Geographic, Bertelsmanna, Wydawnic-
twa Naukowego PWN. Prelegentka opowie o Zanzibarze - miejscu, 
gdzie Afryka spotyka się z Orientem. Początek o godzinie 19.30. 
Wstęp wolny.

Tyl.



Wspólnota Mieszkaniowa

w Mysiadle

zleci

remont klatki schodowej

Więcej informacji

pod nr tel. 793 63 12 02

R E K L A M A

 Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
 Głównego Specjalisty ds. kontroli wewnętrznej
 Głównego Specjalisty w Wydziale Finansowym

Szczegóły naboru dostępne na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl - zakładka Praca

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna  
ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze:

 Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych
 Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 Inspektora w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia

Szczegóły naboru dostępne na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl - zakładka Praca

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna  
ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze:

Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Konstancinie-Jeziornie

Szczegóły naboru dostępne na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl - zakładka Praca

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna  
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze:

Gmina  
Konstancin-Jeziorna10

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

Ruszył nabór projektów
do budżetu obywatelskiego
KONSTANCIN-JEZIORNA Chciałbyś zmienić coś w naj-

bliższym otoczeniu? A może wcielić w życie cie-

kawy projekt społeczny czy sportowy?  W ponie-

działek 16 maja wystartowała kolejna edycja bu-

dżetu obywatelskiego. W tym roku do wydania 

jest 400 tys. zł. Projekty będą przyjmowane do 

końca tego miesiąca

 Aby zgłosić konkretny po-
mysł w urzędzie gminy lub 
przez internet, musi poprzeć 
go 30 osób. Od 6 do 30 czerw-
ca wszystkie projekty będą 
oceniane pod kątem formal-
nym i merytorycznym. 15 lip-
ca zostanie opublikowana li-
sta projektów, które zostały 
dopuszczone go głosowania. 
Samo głosowanie będzie od-
bywać się na początku wrze-
śnia, a po 15 września zosta-
nie opublikowana lista projek-
tów zakwalifikowanych do re-
alizacji w 2023 roku. 

 Na zadania inwestycyjno-
remontowane zaplanowano 
w budżecie 300 tys. zł, zaś na 
pozostałe z zakresu turysty-
ki, sportu czy rekreacji  - 100 
tys. zł. 

TW

Scena Józefosław.

Świeża Krew

PIASECZNO

 W sobotę 21 maja w Klubie Kul-
tury w Józefosławiu (ul. Julianowska 
67A) wystąpi Czarny Lud. Zespół w 
składzie: Marcin Skoczylas - wokal, 
Kuba Rutkowski - gitara, wokal, Nor-
bert Satora - klawisze i Jan Szczy-
pior - bas, wokal wykonuje repertuar 
obejmujący standardy jazzowe oraz 
znane utwory bluesowe i rockowe w 
swoich aranżacjach. Początek kon-
certu o godzinie 19. Wstęp wolny.

Koncert i zbiórka

na rzecz Ukrainy
 W niedzielę 22 maja na Skwe-
rze Kisiela w Piasecznie wystą-
pią zespoły Łysa Góra oraz chó-
ry i zespoły pod dyrekcją Iriny 
Puskarovej i Andżeliki Adamus. 
Zbiórka charytatywna prowa-
dzona będzie przez Fundację Po-
móż Dorosnąć. Początek koncer-
tu o godzinie 18. Wstęp wolny.

Tyl.



PRACOWNIA TWÓRCZEGO ROZWOJU (LEKCJE 
PIANINA, RYSUNKU, INTERPRETACJA WIER-
SZY, KINO ARTYSTYCZNE, GRY EDUKACYJNE, 
rozmowy o twórczym życiu, o rozwoju osobowo-
ści, o naturze człowieka, życia i wszechświata, 
grupa wsparcia ITD.) TEL. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

Lekcje pianina 40 zł/h, tel. 571 373 118

Pozalekcyjne i dodatkowe zajęcia kreatywne i arty-
styczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
tel. 571 373 118

Matematyka, chemia tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom cze-
kają fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i 
całkiem duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, 
zaszczepione i wysterylizowane. Przebywają w 
Piasecznie i okolicach. Chętnie pomożemy przy 
doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji: 503 
069 502, 502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

MATRYMONIALNE

Atrakcyjna, wykształcenie wyższe, pozna pana 65+ 
(nie sponsora), z Piaseczna lub okolic, tel. 22 258 44 23

Kawaler po 60-tce, szuka Pani do stałego związku, 
tel. 785 362 004

Kawaler, 43l, interesujący się apologetyką chrześci-
jańską, duchowością, rozwojem osobowości, ko-
smosem, twórczością, pozna katoliczkę w wieku ok 
30 – 35 lat, którą pokocha bardzo z wzajemnością, 
kontakt: luka.perla@gmail.com

DAM PRACĘ

FIRMA BISK S.A. W PIASECZNIE ZATRUDNI 
PRACOWNIKA NARZĘDZIOWNI/TOKARZA/ 
ŚLUSARZA NARZĘDZIOWEGO. PRACA JED-
NOZMIANOWA OD PON  DO PT. ZATRUDNIE-
NIE W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ. 
TEL. KONTAKTOWY 607 377 753

Pana do sprzątania i zieleni, z możliwością za-
mieszkania, Warszawa tel. 739 001 230 

Zatrudnimy recepcjonistę/kę, nowy Dom Opie-
ki Antonina w Piasecznie, tel. 882 787 809

Zatrudnię w sklepie spożywczym: Baniocha, 
Łoś lub Nowa Wola, tel. 505 760 600

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze zatrudni kon-
serwatora – ‘’złotą rączkę’’ do prac remonto-
wo-konserwacyjnych i porządkowych na tere-
nie firmy. Wymagane prawo jazdy kat. B. Ofe-
rujemy umowę o pracę i bogaty pakiet socjal-
ny, tel.  501 098 975 

Poszukujemy kobiet do pracy na zgrzewarkach 
- maszynach pakujących miejsce pracy Pia-
seczno, jedna zmiana. 
Tel. 602 692 964, 607 230 418

Zatrudnimy krawcową w Konstancinie Jezior-
nej. Шукаємо швачку,  tel. 883 72 72 39

Młodego mężczyznę do działu sprzedaży w 
składzie budowlanym, tel. 669 226 700

Poszukujemy mężczyzn do pracy na termofor-
mierkach do tłoczenia z folii
miejsce pracy Piaseczno, jedna zmiana. 
Tel. 602 692 964, 607 230 418

Sprzedawców do delikatesów Pod Dębem w 
Piasecznie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie, 
Tel. 797 188 368 lub 694 451 568

Apartamentowce Piaseczno ochrona dla eme-
rytów i rencistów  tel. 22 834 34 00

Przyjmę na stałe raz w tygodniu do porządko-
wania domu. Najchętniej osobę z Konstancina 
lub okolic. Tel. 510 196 194

Zatrudnię mechanika samochodowego. 
Bardzo dobre wynagrodzenie. Piaseczno, 
tel. 601 238 245

Przyjmę pracownika do zakład sitodruku Pia-
seczno, Chyliczkowska 24 tel 22 756 81 85

Zatrudnimy osobę do lekkich prac magazyno-
wych. Pełny etat / Umowa o pracę. Mile widzia-
ne: uprawnienia na wózki widłowe oraz prawo 
jazdy kat. B Tel. 506 – 948 – 308 (8-16)

Praca w zakładzie kamieniarskim tel. 600 389 218

Zatrudnię kierowcę, konwojenta, 
tel. 22 726 86 36, 22 726 83 42

Magazyniera do sklepu spożywczego 
w Ustanowie, tel. 602 601 676

Do hurtowni spożywczej w Piasecznie odpowie-
dzialnego. Atrakcyjne wynagrodzenie. Praca w 
godz. 4.30 - 12.30, soboty 4.30 - 11.00. Mile widzia-
ne prawo jazdy. tel. 501 719 625 (14.00 - 15.00)

ZATRUDNIMY OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMO-
DZIELNYCH, NOWY DOM OPIEKI ANTONINA W 
PIASECZNIE, TEL. 882 787 809

Zatrudnimy animatora zajęciowego na umowę o 
pracę, nowy Dom Opieki Antonina w Piasecznie, 
tel. 882 787 809

Glazurników, szpachlarzy – 200 – 300 zł dniówka, 
tel. 732 711 612

Magazynier z obsługą wózka w składzie budowla-
nym  tel. 600 284 250

Operatora węzła betoniarskiego, również do przy-
uczenia, możliwość zamieszkania, tel. 600 284 250

Zatrudnimy terapeutę zajęciowego na umowę o 
pracę, nowy Dom Opieki Antonina w Piasecznie, 
tel. 882 787 809

Sklep spożywczy w Głoskowie zatrudni osoby na 
stoisko mięsne, tel. 500 125 790
     
Zatrudnię murarza, tel. 601 847 143

Zatrudnię kucharza, pomoc kuchenną, panie na 
zmywak i do sprzątania w Konstancinie, 
tel. 503 071 527

Przyjmę osoby do budowy domów, tel. 666 360 017

Pomocnik budowlany, tel. 601 847 143

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstan-
cinie poszukuje pielęgniarek i opiekunów, 
tel. 607 241 707, e-mail: tabita@luxmed.pl 

Do montażu okiem, fasad, drzwi aluminiowych. 
Najchętniej z doświadczeniem, praca głownie na 
terenie Warszawy i okolic, tel. 601 865 777

Zatrudnię do  prac gospodarczo - remontowych, 
tel. 667 797 094

Zakład w Piasecznie zatrudni osobę do prac ma-
nulanych w introligatorni tel. 602 251 689

Poszukuję manicurzystki do salonu w Józefosła-
wiu, interesuje mnie każda forma współpracy.
Duża baza klientek. CV:  strefalejdis@gmail.com

Do prowadzenia Zakładu Fryzjerskiego w Górze 
Kalwarii zatrudnię fryzjerkę tel. 512 449 345

Stolarza meblowego zatrudnię, 
okolice Piaseczna, tel. 504 166 952

Gminne Przedszkole w  Zamieniu, Oddziały  
Przedszkolne  Zgorzała, ul.  Cyraneczki 8 Zatrud-
ni: Woźną  oddziałową Umowa o pracę od  wrze-
śnia 2022 Czas pracy: 8 h od  pon.-pt. Kontakt tel: 
512 655  598; 22 757 92 24 proszę o przesłanie  CV 
na adres:  zgorzala@gpwz.edu.pl 

Przyjmiemy osobę z zapałem do pracy do sprze-
daży kwiatów w Konstancinie. Tel. 606 105 922

Firma handlowa Unipack Maciejko Sp.j. z siedzibą 
w Piasecznie poszukuje pracownika do magazy-
nu. CV proszę wysyłać na adres rekrutacja@uni-
pack.com.pl

Do działu zaopatrzenia ATS, dobra znajomość pa-
kietu Office; cv@atsdigital.pl

Stolarza meblowego zatrudnię, okolice Piasecz-
na, tel. 504 166 952

Zakład w Piasecznie zatrudni osobę do prac ma-
nualnych w introligatorni tel. 602 251 689

SZUKAM PRACY

Sprzątanie, tel. 733 546 026

KUPIĘ

KUPIĘ QUADA 110/250 CM, „CHIŃSKIEGO” 
- USZKODZONEGO, DO REMONTU, 
TEL. 698 698 839 

Antyki wszelkie za gotówkę kupię, tel. 504 017 418 

 
SPRZEDAM

Kabiny mieszkalne na barce stojącej na wodzie 
w Jachrance, tel. 605 740 021

Krzewy ozdobne,  tel. 880 479 679

Sosna opałowa, tel. 602 770 361

Betoniarka 150 l , śrutownik bijakowy 11 kW,  
tel. 502 52 56 53

Zagęszczarki, skoczki, piły do betonu, wibratory, 
glebogryzarki. Stan bardzo dobry – likwidacja fir-
my, tel. 600 988 359

Kontenery socjalne, 16 m kw., tel. 604 274 417

Książki starsze i nowsze z różnych dziedzin tel. 
571 373 118

AUTO - MOTO  KUPIĘ

KUPIE KAZDE AUTO STAN ROCZNIK MARKA 
OBOJETNY  tel 500 098 817

Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270

Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

AUTO - SPRZEDAM

Nissan Micra, 5-drzwiowy unikat, okazyjnie, 
tel. 535 585 189

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Działka 3400 m kw., Stara Iwiczna, ul. Krótka, 
tel. 601 631 500

Pawilon 32 m kw., na „Bazarku” w Piasecznie, ew. z 
wyposażeniem – sklep zoologiczny, tel. 660 724 851

Działka 1660 m kw + dom, Lesznowola, 
tel. 797 863 673

Działki rekreacyjno-budowlane, leśne, Prażmów, 
tel. 602 770 361, 791 394 791

Działki budowlane 800 m kw. k. Prażmowa, 
tel. 602 770 361, 791 394 791

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Kupię dom lub działkę w Wilczej Górze/ Magdalen-
ce. Bezpośrednio. Tel. 504 946 585

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Mały domek 48 m kw.,, Gołków, tel. 602 245 410

Pokój, trzyosobowy, ekipie budowlanej Piasecz-
no, tel. 883 658 328

Magazyn, 350 m kw, Warszawa/Ursynów, 
ul. Pozytywki 1A, tel. 512 168 422

Kwatery, 300 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Pokój, Chylice, tel. 507 13 41 41

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

Para Polaków wynajmie dom lub segment,
Piaseczno lub okolice, do 4 tys., tel. 883 933 855

USŁUGI

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, 
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybru-
karstwo.pl, tel. 698 698 839

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

Złota rączka + spawanie + ogród, tel. 669 686 350

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik tel. 886 576 148

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Glazura, remonty, tel. 601 21 94 82

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzy-
dłowych, garażowych –  sprzedaż, montaż, ser-
wis, www.automaty-napedy.pl,
 tel. 790 331 339

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych 
i spalinowych, tel. 503 471 422

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze sta-
rym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury 
też, tel. 502 898 418

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 600 87 27 37

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie
i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl 
tel. 698 698 839

Fotowoltaika, pompy ciepła tel. 516 623 227

Wylewki mixokretem tel.502 788 561

Wycinka drzew,pielęgnacja drzew, usługi pod-
nośnikiem koszowym 14 oraz 18 m , usługi mi-
nikoparką,  tel: 537 537 450, 537 537 650

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRA-
WĄ, CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, 
tel. 500 51 66 77

KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, PANELE, 
MEBLE NA WYMIAR TEL.723 533 233

TYNKI – 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE 
GIPSOWE TEL. 604 415 352

DACHY - krycie, blacha, papa + naprawy, 
tel. 511 928 895

Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, 
słupki, tel. 502 898 418

Usługi hydrauliczne, tel. 691 077 538

Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47

Malowanie, remonty mieszkań, glazurnictwo, pa-
nele, tel. 669 945 460

Remonty, glazurnictwo, drzwi,  tel. 503 004 639

Malarskie, tel. 696 120 208

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

Kominiarz, tel. 781 495 997

Usuwanie owadów latających, tel. 503 471 422

Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998

Renowacja antyków  tel 733 560 206

Usługi transportowe wywrotka do 6 ton ,piasek, 
ziemia inne  tel. 603 972 612

Dachy-krycie,naprawa tel.792 354 779

Wywóz gałęzi, ogrodnicze, koszenie 519874891 

Złota rączka  tel. 796 682 431

Remonty tel.796 682 431

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214

Docieplanie budynków, poddaszy, mycie i malo-
wanie elewacji, podbitka. 25 lat doświadczenia, 
tel. 501 624 562

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Usługi dekarskie, naprawa dachów, rynny, papy, 
obróbki, tel. 880 250 148

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, 
tel. 601 091 977

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

 RÓŻNE 

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

KOREPETYCJE DLA KLAS 1-6, (MATEMATYKA, 
PRZYRODA, BIOLOGIA, KOSMOLOGIA), OD 20 
ZŁ ZA GODZINĘ,NA MIEJSCU, Z DOJAZDEM 
LUB ONLINE, REFERENCJE, NAUCZYCIEL Z 
DOŚWIADCZENIEM, TEL. 571 373 118  
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SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa 
żywność, ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, 
Piaseczno, tel. 506 76 74 74

DORYWCZO PRACE OGRODNICZE NA MAŁEJ 
DZIAŁCE REKREACYJNEJ (MAGDALENKA/
WILCZA GÓRA) : WERTYKULATOR/AERATOR, 
KOSZENIE, SADZENIE KRZEWÓW I KWIATÓW, 
PIELENIE I INNE PRACE PORZĄDKOWE, 
TEL. 601 212 334

Zamów ogłoszenie

Piaseczno, ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39

 pon-pt 9-17

Publiczne Przedszkole w Piasecznie 
poszukuje konserwatora z prawem jazdy kat.B. 
Tel kontaktowy:608 601 981

Telepizza w Piasecznie zatrudni dostawców z 
własnym samochodem lub na samochód firmo-
wy. Praca stała lub dodatkowa, tel. 500 219 754

Do serwisu sprzątającego, kobieta i mężczy-
zna, Piaseczno, tel. 516 041 002

Sprzedawców i kasjerów do sklepu spożywczego 
w Piasecznie/Gołkowie, atrakcyjne wynagrodze-
nie, tel. 608 304 388 

Elektryk, pomocnik, tel. 503 031 091

Zatrudnimy koordynatora opiekunów, nowy Dom 
Opieki Antonina w Piasecznie, tel. 882 787 809

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ NA BETONOMIESZAR-
KĘ, OPERATORA POMPY DO BETONU, DYSPO-
ZYTORA WYTWÓRNI, TEL  515 445 225

Przyjmę młodych, energicznych przy zakładaniu 
ogrodów, chętnie z umiejętnością układania kost-
ki brukowej, tel. 698 698 839

Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość 
43cm), Technics, Radmor, kolumny Altus z lat 90-
tych,  oraz kasety TDK, SONY, MAXWELL, 
tel. 698 698 839

Obrazy współczesnej malarki, około 30 sztuk, 
tel. 571 373 118

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, 
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

ELEWACJE, TEL. 792 456 182  

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY 
KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182 

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: 
narzędzia, wiertła itp.; silniki, armaturę, ba-
terie łazienkowe, stare piece na paliwa stałe, 
piece i podgrzewacze gazowe, bojlery, kalory-
fery), tel. 502 898 418

Przyjmę, odbiorę drewno z wycinki lub
z  połamanych drzew, tel. 500 51 66 77

Usługi minikoparką, od ręki, tel. 609 492 392

Koparko – ładowarka – wywrotka, 
tel. 601 396 406

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

Remonty budowlane, ogrodzenia , 
tel. 513 137 581 

Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa , 
tel. 603 375 875

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprząt-
niemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418
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PROMOCJA

 Początki powojennej lekko-
atletyki w Piasecznie związane 
są mocno z funkcjonowaniem 
Gimnazjum im. Emilii Plater 
w Zalesiu Dolnym. Szkoła ta 
miała w ogóle ogromny wpływ 
na rozwój sportu w gminie. 
 Wkrótce do Zalesia zawitał 
przedwojenny mistrz Witold Ge-
rutto – wieloboista, zasłużony 
działacz sportowy i trener, który 
zaprosił najzdolniejszych piase-
czyńskich sportowców na trenin-
gi do stołecznego klubu „Ogni-
wo”, gdzie dysponowano znacz-
nie lepszą infrastrukturą. Naj-
większe sukcesy odnosili po woj-
nie: wszechstronne Eda Hulanic-
ka i Danka Umecka, dyskobol-
ka Iza Pietrzakówna, najlepsza 
na 500 metrów Basia Felczyńska, 
trójskoczek Leszek Nowak, mio-
tacze kulą i dyskiem Andrzej Za-
rzycki i Wojtek Burz oraz skoczek 
wzwyż Andrzej Zamoyski. 
 Utalentowana młodzież chę-
tnie brała udział w popularnych 
wtedy tzw. biegach narodo-
wych. Dyscyplina ta rozwijała 
się wspaniale w KS „Ruch” Pia-
seczno, gdzie kierownikiem sek-
cji lekkoatletycznej był, związa-
ny jeszcze przed wojną z „Soko-
łem”, lekkoatleta (biegacz) – Jan 
Zieliński. Po rozwiązaniu sek-
cji założono  LZS „Platerówka”, 
który szybko trafił do drugiej 
ligi i którego opiekunem była 
miejscowa nauczycielka wycho-
wania fizycznego Józefa Kiljan. 
Pomimo problemów z zaple-
czem treningowym klub zorga-
nizował Mistrzostwa Polski w 
biegach przełajowych na terenie 
Zalesia Dolnego i Górek Szy-

mona, w których wziął udział, 
między innymi, słynny Broni-
sław Malinowski – Mistrz i Wi-
cemistrz Olimpijski.
 Przez kolejne lata piaseczyń-
ska lekkoatletyka miała proble-
my finansowe. W 1983 roku, 
przy dużym udziale Sławomi-
ra Rosłona, reaktywowano sek-
cję, a praca trenera bardzo szyb-
ko zaczęła przynosić widocz-
ne efekty. Wielu wychowanków, 
jak Jola Kaczorek, Ania Macie-
jewska, Małgosia Parys z bratem 
Krzysztofem, a następnie Rena-
ta Sobiesiak, Piotrek Sałański, 
Wiesia Szadkowska, Kasia Tur, 
Ala Kucharska, Kasia Krawczyk, 
Jola Wichowska, Kasia Kaba-
la, Ania Krawczyk, Darek Parol, 
Adam Gapski i wielu innych zdo-
bywali medale oraz najwyższe 
trofea. W końcu znalazły się też i 
finanse – dzięki pomocy sponso-
ra Laboratorium Kosmetyczne-
go Doktor Ireny Eris sekcja sta-
ła się autonomiczna, a jej zawod-
nicy zaczęli występować w bar-
wach KS „Eris” Piaseczno. W 
roku 1995 nowym szkoleniow-

cem został Marek Jakubowski, 
pod którego opieką zespół od-
niósł wiele sukcesów. Szczegól-
nie wyróżniały się panie, ale ty-
tuł królowej piaseczyńskiej lek-
koatletyki należy się z pewnością 
Renacie Sobiesiak-Paradowskiej 
– obecnie trenerce w Stowarzy-
szeniu Kondycja.
  W 2012 roku sekcja upadła, 
a na jej bazie powstało Stowa-
rzyszenie Rekreacyjno-Sporto-
we Kondycja, w ramach którego 
kolejne pokolenia piaseczyńskich 
biegaczy prowadzą Renata Sobie-
siak-Paradowska i jej mąż Wie-
sław Paradowski. W ostatnich la-
tach udało im się z powodzeniem 
rozbiegać gminę poprzez szereg 
cyklicznych imprez rekreacyjnych 
(jak np. Frog Race czy Piaseczyń-
ska Piątka), a tacy zawodnicy jak 
Oliwia Malmon, Krzysztof Wa-
siewicz czy ostatnio Aleksandra 
Płocińska z powodzeniem konty-
nuują chlubne tradycje lekkoatle-
tyczne w gminie.

Opr. na podstawie książki Agnieszki 

Cubały „Sportowe dzieje Piaseczna”

Historia piaseczyńskiej lekkoatletyki

Co sprawiło, że zaczęła pani 

trenować bieganie? 

Namówił mnie mój nauczyciel od 
WF-u, a poza tym Królowa Spor-
tu jest tylko jedna - lekkoatletyka. 

Jak wspomina pani swoich 

trenerów – Sławomira Rosło-

na i Marka Jakubowskiego?

Sławomir Rosłon przygotowywał 
mnie do biegów średnich, a przy-
godę z maratonem rozpoczęłam  
z Markiem Jakubowskim. 

Sukcesów w karierze było wie-

le, ale chyba datę 20 kwietnia 

1998 roku darzy pani szcze-

gólnym sentymentem... 

Boston to najstarszy maraton 
na świecie. Nie byłam w gronie 
faworytek, a zajęłam na nim 
drugie miejsce, przegrywając 
tylko z Mistrzynią Olimpijską 
Fatumą Robą. To była ciężka 
praca i długie treningi - 300 dni 
w roku poza  domem na zgru-
powaniach sportowych. 

A jak ocenia pani obecne po-

kolenie piaseczyńskich bie-

gaczy? Czy sukcesy wycho-

wanków cieszą podobnie jak 

kiedyś własne?

Ja ich przygotowuję, więc jest per-
fekcyjnie, o czym świadczą wyni-
ki. W przypadku wychowanków 
emocje są takie same, tylko fi-
zycznie się trochę mniej męczę... 

Czy ma pani jakieś marzenia 

odnośnie dalszego rozwoju 

lekkoatletyki w Piasecznie?

Uczcili pamięć 
niezwykłego człowieka

Choć piaseczyńscy lekkoatleci zmagali się często z problemami fi nansowymi czy kiepską in-

frastrukturą, to jednak nie przeszkadzało im to w odnoszeniu licznych sukcesów – zarówno 

w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju

 Działalność zmarłego w 
2017 roku Sławomira Rosło-
na spotykała się z wielkim 
uznaniem ze strony środowi-
ska sportowego. Sławomir Ro-
słon wielokrotnie był odznacza-
ny przez Polski Związek Lekkiej 
Atletyki tytułem „Trener roku”.
- Dla wielu młodych ludzi był 
prawdziwym autorytetem – 
wspomina jego była zawodniczka 
Katarzyna Kondraciuk z Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Piasecznie. - To był czło-
wiek, dla którego nie było rzeczy 
niemożliwych w dziedzinie spor-
tu. Oddany sprawie, uparty i kon-
sekwentny w realizacji celów słu-
żących rozwojowi sportu dzieci 
i młodzieży. Był wizjonerem po-
trafiącym niesamowicie zmobili-
zować środowisko sportowe swą 
pozytywną prowokacją.
 Dzięki żelaznej konsekwen-
cji i stawianiu dużych wyma-
gań na treningach prowadzeni 
przez niego zawodnicy zdoby-
wali liczne medale mistrzostw 
Polski. W trakcie swoje kariery 
trenerskiej związany był, mię-
dzy innymi, z AKL-em Ursy-
nów oraz Erisem Piaseczno. 
Dział również z powodzeniem 
w Nowej Zelandii.

 W niedzielnej imprezie, od-
bywającej się w randze Mi-
strzostw Polski Juniorów i Mło-
dzieżowców, wzięło udział po-
nad 700 zawodników z całego 
kraju. 
- Jest mi niezmiernie miło, że 
pogoda dopisała i spotkaliśmy 
się tutaj na wyjątkowej piase-
czyńskiej bieżni – powiedział, 
otwierając memoriał, burmistrz 
Piaseczna Daniel Putkiewicz. 
- Myślę, że jeśli Sławomir Ro-
słon jest tam gdzieś na górze, 
to dzisiejszy obraz tętniącego 
życiem stadionu wywołuje na 
pewno uśmiech na jego twarzy.
 Zawody przyniosły, jak co 
roku, wiele sportowych emocji 
i rekordów życiowych poszcze-
gólnych zawodników. W biegu 
na 800 metrów pań znakomi-
ty wynik zanotowała Adrian-
na Czapla (2:01:72), a nasza re-
prezentantka Aleksandra Pło-
cińska była czwarta na mecie 
(2:05:76). 
- Było dużo stresu przed star-
tem, bo była mocna stawka, a 
dodatkowo zawody „u siebie”, 
ale jestem bardzo  zadowolona 
z biegu – przyznała zawodnicz-
ka Stowarzyszenia Kondycja.

Grzegorz Tylec

W ostatnią niedzielę na Stadionie Miejskim Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji odbył się piąty Memoriał Sławomira Rosłona

Czego chcieć więcej?
Rozmowa z Renatą Sobiesiak-Paradowską, wybitną polską lekkoatletką

Tutaj musiałabym mówić dużo, 
ale na razie idzie to w dobrym 
kierunku i po dobrych torach, 
bo nad wszystkim czuwa i kie-
ruje mój maż i prezes Stowa-
rzyszenia Kondycja. A marze-
nia? Czego chcieć więcej? 750 
uczestników z całej Polski  Mi-
tyngu Memoriałowego PZLA 
Mistrzostwa Polski i nadana 
Klasa Mistrzowska Między-
narodowa przez Polski Zwią-

zek Lekkiej Atletyki  Międzyna-
rodowej - to chyba wystarczy, 
aby kontynuować.  Nasza nie-
bieska bieżnia słynie już w ca-
łej Polsce.
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